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Lezing gehouden door drs. J.D.W. Eerbeek, hoofdpredikant bij het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, op uitnodiging van prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar Diaconiewetenschap aan de 
Protestantse Theologische Universiteit op 4 februari 2011 in de Bergkerk Amersfoort    

 
 Dank voor uitnodiging 

 
 Hoofdpredikant 1998   MT DGV  Breed 

gevangenispredikant 1979 – 1998  
 den Bosch, Vught, Scheveningen 
 Scheveningen HvB Gevangenis  
 Scheveningen zwaarste   gemeenschapsongeschikt / vluchtgevaarlijk 
voorzitter Exodus Nederland  
lid gemeenteraad Den Haag 
 individueel – structureel  
 

 Boek ‘Een misdadiger is meer dan zijn delict’ 
ieder mens is meer dan donkerste bladzijden 
menselijke waardigheid onvervreemdbaar. Met de mens gegeven: beelddrager 
van God  
praktijkverhalen  - beleidsmatige visie 
 

 verhaal afwisselend praktijkverhalen – visie  
 Andrew blz 43  

 
 Betekenis justitiepastoraat / kerk   Weten wat detentie betekent  

• geschieden van excommunicatie 
• veelsoortige geslotenheid :  

mensen lief en dierbaar 
 gevangeniscultuur gesloten 
 gesloten naar de toekomst  
• detentie zelf doet iets met gedetineerden 
• Totaalinstituut, mortificatie depersonalisatie 
• Samenvattend: veel gedetineerden complexe problematiek op persoonlijk en 
maatschappelijk gebied.  
Op het persoonlijke vlak gaat het onder meer om: achterstanden in persoonlijke 
ontwikkeling,  
in relationele en sociale vaardigheden  
in scholing,  
onvermogen tot het kunnen voeren van een eigen huishouding, 
instabiliteit in de dagelijkse levensverrichtingen, verslavingsproblematiek,  
problematiek met betrekking tot het omgaan met de eigen religieus-culturele 
achtergrond,  
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motivatie- en zingevingsproblematiek,  
het ontbreken van duurzame significante contacten, eenzaamheidsproblematiek.  
 
Bij de maatschappelijke voorwaarden gaat het om  
het ontbreken van werk,  
het ontbreken van huisvesting,  
het sociaal milieu,  
het ontbreken van voldoende steunende contacten,  
het strafblad,  
onvoldoende toegankelijkheid van bestaande voorzieningen. 
 
Velen bevinden zich in een vicieuze cirkel waaruit ze zich op eigen kracht niet 
kunnen bevrijden.  
 

 Verantwoordelijkheid 
 

 Bijbels theologische notities voor justitiepastoraat 
Hebreeën 13 : 3 Gedenkt de gevangenen als medegevangenen 

 gedenken: woord van heil, in tegenstelling tot woorden als wegschrappen, 
afschrijven. 
 

 Justitiepastoraat brengt beweging  van geschieden van communicatie 
• Justitiepastoraat voor gedetineerden van grote betekenis. 
87% behoefte gv 
50% christelijke gv 
waarom: 

1. detentie roept zinvragen op 
 2. onderzoek: existentiële geloofs-/levensvragen 
 3. ambtelijke positie 
 4. predikant als geloofsgenoot 
 5. iets over geloofsbeleving 
 
• Justitiepastoraat verwerking van wat is gebeurd – verlangen naar toekomst 

 Andrew: p. 44  
 
• Kerntaken: 
individuele gesprekken 
groepsgesprekken 
kerkdiensten 
adviseren humaniteit  
 

• Vrijwilligers 
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wel ingesloten – erbij horen 
uitgestoken hand van de samenleving 
oma 
Gedenkt de gevangenen als medegevangenen 
als van wederkerigheid 
geloven met gevangenen 
 
• maatschappelijke betekenis  
kabinetsbeleid:  doorzorg 
   individuele aanpak 
   continue aanpak  
ook kerken  
Kerken met Stip  
 
• Justitiepastoraat als herstelgericht pastoraat  
persoonlijk: persoonlijke identiteit 
  verantwoordelijkheidsbeleving 
  gemeenschap met anderen 
  ontwikkeling van perspectief 
relaties 
slachtoffers 
samenleving (wederkerig) 
 
NAZORG 
• ontstaan van Exodus  
kelder  huis voor begeleid wonen 
 
• Enkele punten over de inzet van Exodus 
1. complexe problematiek  samenhangend begeleidingsaanbod 
 wonen 
 werken 
 relaties 
 zingeving 
2. christelijke identiteit  maatschappelijk geïntegreerde hulpverlening  
3. structuur 
4. professionaliteit met compassie 
5. concreet maatschappelijk perspectief 
 
Andrew p. 195  
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 Omvang Exodus  
11 huizen 
200 beroepskrachten 
1700 vrijwilligers 
450 bewoners 
 
• Resultaten 
• casus 
 
 


